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(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (ΠΔΒΜ) — Προσάρτημα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2009 —
ΓΔ EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Στόχοι και περιγραφή
Το παρόν προσάρτημα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2009
(EAC/31/08, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 255 της 8.10.2008, σ. 6)
παρέχει πρόσβαση στη Δημοκρατία της Κροατίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο
πρόγραμμα διά βίου μάθησης.
Το προσάρτημα βασίζεται στις ακόλουθες νομικές πράξεις:
— απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου
2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης,
— χρηματοδοτική συμφωνία της 17ης Νοεμβρίου 2008 μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα της Κροατίας στο πλαίσιο της
συνιστώσας που αφορά τη βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και τη θεσμική ανάπτυξη για το 2007, του
ΜΠΒ, που προβλέπει κοινοτική χρηματοδότηση, ως μέρους του εθνικού προγράμματος, του σχεδίου
HR2007/4/3: «Προπαρασκευαστικά μέτρα για τη συμμετοχή στα προγράμματα διά βίου μάθησης και νεολαία
σε δράση»,
και
— χρηματοδοτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που συνάφθηκε με την ανταλλαγή των επιστολών της
29ης Απριλίου και της 13ης Μαΐου 2008, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα (μέρος 2) της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνιστώσας που αφορά τη βοήθεια για τη μεταβατική
περίοδο και τη θεσμική ανάπτυξη για το 2007, του ΜΠΒ, που προβλέπει κοινοτική χρηματοδότηση, ως μέρους
του εθνικού προγράμματος, του σχεδίου 4.2 «Προπαρασκευαστικά μέτρα για τη συμμετοχή στα προγράμματα
διά βίου μάθησης και νεολαία σε δράση».
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης και απευθύνεται σε όλους όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης.
Το παρόν προσάρτημα αφορά αποκλειστικά τον καθορισμό των όρων για υποψηφίους που εδρεύουν στη Δημοκρατία της Κροατίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι όροι απαριθμούνται στη
συνέχεια.
3. Δημοκρατία της Κροατίας
3.1. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τη Δημοκρατία της Κροατίας εκτιμάται σε 643 115 EUR. Το
ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.
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3.2. Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τη Δημοκρατία της Κροατίας
Πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus

16 Μαρτίου 2009

Comenius, Grundtvig: ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
— 1η προθεσμία:

30 Απριλίου 2009

— 2η προθεσμία:

15 Σεπτεμβρίου 2009

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα

16 Μαρτίου 2009

Erasmus: Κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού)

30 Μαρτίου 2009

Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές
επισκέψεις

9 Απριλίου 2009

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Προθεσμία που ορίζει η εθνική αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η κινητικότητα από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα διά βίου μάθησης προς τη Δημοκρατία της Κροατίας δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τους
πόρους του προγράμματος.
4. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
4.1. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εκτιμάται σε 650 000 EUR. Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.
4.2. Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus

16 Μαρτίου 2009

Comenius, Grundtvig: ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
— 1η προθεσμία:

30 Απριλίου 2009

— 2η προθεσμία:

15 Σεπτεμβρίου 2009

Erasmus: Κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού)

30 Μαρτίου 2009

Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές
επισκέψεις

9 Απριλίου 2009

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Προθεσμία που ορίζει η εθνική αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η κινητικότητα από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα διά βίου μάθησης προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του προγράμματος.
5. Περισσότερες πληροφορίες
Για τις εν λόγω δράσεις, όπως περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπτονται στο πλήρες κείμενο της «Γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το ΠΔΒΜ 2008-2010: επικαιροποίηση 2009 — στρατηγικές προτεραιότητες», μαζί με τον «Οδηγό του προγράμματος ΠΔΒΜ», που διατίθενται
στην ακόλουθη διεύθυνση του διαδικτύου: http://ec.europa.eu/llp
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να
υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων εντύπων.
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